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  چكيده
بدليل . ، اقدام مرسومي بوده است لرزه هاي ثبت زمينهاي گذشته به دليل عدم وجود دستگاه س شدت از زماناستفاده از مقيا  

توان البته داليل ديگري نيز را مي. گيري باشد، همچنان كاربرد دارداينكه بدون نياز به دستگاه خاصي، توسط افراد قابل اندازه
هاي تاريخي،  لرزه ز جمله برآورد بزرگاي زمينا. توان نام بردامروزي ميجهت ضرورت استفاده از مقياس شدت در دنياي 

هاي لرزش كه اين اي و توليد نقشهپذيري، تحليل خطر لرزهمطالعات مربوط به تخمين جنبش زمين شدت و ارزيابي آسيب
 . ه نمايدبرآورد و ارائ  لرزه ، سطح شدت زمين لرزه قابليت را دارد كه در چند دقيقه بعد از زمين

 ٢٠١٢تا  ١٩٧٧( ١٣٩١الي  ١٣٥٦در محدوده زماني بين   لرزه زمين ٣٩ركورد ثبت شده در  ٧٨٢هاي انتخابي شامل  داده  
  .باشند يم ٩كمتر مساوي   و محدوده شدت ٣/٧تا  ٥ي گشتاوري بين ، با محدوده بزرگا) ميالدي

و دآوري شده براي شدت مشاهداتي در مقياس مركالي اصالح شده هاي گردر اين مطالعه با استفاده از برازش بر روي داده  
  .اند شتاب برآورد و ارائه شده - روابط تبديلي شدت حداكثر شتاب زمين و حداكثر سرعت زمين،هاي داده
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Using of the macroseismic intensity scale has been a routine action due to the lack of earthquake recording 
devices from the past. It was also relevant because it could be measured by people without using a specific 
device. Of course, other reasons can be mentioned for the necessity of using the macroseismic intensity scale 
including estimation of the magnitude of historical earthquakes, studies on the strong motion estimation, 
vulnerability assessment, seismic hazard analysis, and the production of ShakeMaps, which is accomplished of 

estimating the earthquake intensity in a few minutes after the earthquake. 
Data set includes 782 item recorded in 39 earthquakes in the time period from 1977 to 2012, with a range of 

magnitude among 5 to 7.3 (Mw) with MMI >= 9. 
In this study, by fitting the data for the intensity of observation on the Modified Mercalli scale and PGA, PGV, 
The relation of MMI and acceleration were estimated and represented.  
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  مقدمه    ١
. ، اقدام مرسومي بوده است لرزه هاي ثبت زمينهاي گذشته به دليل عدم وجود دستگاه استفاده از مقياس شدت از زمان   

البته داليل . گيري باشد، همچنان كاربرد داردبدليل اينكه بدون نياز به دستگاه خاصي، توسط افراد قابل اندازههمچنين 
از جمله برآورد بزرگاي . توان نام بردتوان جهت ضرورت استفاده از مقياس شدت در دنياي امروزي ميديگري نيز را مي

اي و توليد پذيري، تحليل خطر لرزهجنبش زمين شدت و ارزيابي آسيب هاي تاريخي، مطالعات مربوط به تخمين لرزه زمين
 . نمايدبرآورد   لرزه ح شدت زمين، سط لرزه هاي لرزش كه اين قابليت را دارد كه در چند دقيقه بعد از زميننقشه



 ٢٣٢                                                                                                                                              شتاب براي محدوده ايران - برآورد رابطه تبديلي شدت

 ٢٠١٢تا  ١٩٧٧( ١٣٩١الي  ١٣٥٦در محدوده زماني بين   لرزه زمين ٣٩ركورد ثبت شده در  ٧٨٢هاي انتخابي شامل  داده
  .باشند يم MMI≤9 محدوده شدتو  Mw≤7.3≥5 ، با محدوده بزرگاي) ميالدي

هاي گردآوري شده براي شدت مشاهداتي در مقياس مركالي اصالح شده و در اين مطالعه با استفاده از برازش بر روي داده  
  . اند شتاب برآورد و ارائه شده - ، روابط تبديلي شدتPGA ،PGVهاي داده

 
   ها جمع آوري داده   ٢

. بندي ميزان لرزش زمين و بر اساس مشاهدات افراد و خسارتهاي ساختمان برآورد كردتوان بر اساس درجهشدت را مي
شدت،  -آيد، لذا بايد به اين نكته دقت شود كه در برآورد رابطه شتاببنابراين شدت بر مبناي يك فرمول رياضي بدست نمي

براي اولين بار در ) ١٩٥٤(آبدابيان . شوند آيند و با هم تركيب ميو شتاب بصورت پيوسته بدست ميشدت بصورت گسسته 
در سالهاي بعد اين امر، توسط افراد ديگري نيز . هاي هم شدت را برآورد و ارائه كرد، نقشه)١٩٥٣(طرود   لرزه ايران براي زمين

، كوئيتمير و )١٩٧٧(توان به مطالعات صورت گرفته توسط بربريان مله ميهاي ايران به انجام رسيد، كه از ج لرزه براي زمين
اشاره ) ٢٠٠٥(و بربريان ) ٢٠٠٣(، زارع و معماريان )١٩٧٠(، امبرسيز و ملويل )١٩٧٩(، چاندرا و همكاران )١٩٧٩(جاكوب 

  .نمود
همچنين گزارشات مربوط به . ستالذكر استفاده شده اهاي شدت، از مطالعات فوقدر اين مطالعه، جهت گردآوري داده

شناسي ايران، گزارشات هاي مختلف از جمله گزارشات سازمان تحقيقات مسكن، گزارشات بازديد محلي سازمان زمين لرزه زمين
  .اند هاي مختلف گردآوري و در صورت نياز با همديگر مقايسه گرديده لرزه بازديد محلي پژوهشگاه زلزله از زمين

هاي مختلف مانند اطالعات، همشهري شمسي از آرشيو روزنامه ٨٠تا  ٥٠هاي دهه  هاي مهم سال لرزه زمين همچنين گزارشات
هاي مهم همچون خبرگزاري مهر، ايسنا و ايرنا گردآوري سال اخير، از خبرگزاري ١٠هاي  لرزه و كيهان گردآوري و براي زمين

مقايسه و در نهايت با در نظر گرفتن شواهد موجود بهترين تخمين  هاي مختلف ارائه شده با يكديگر در نهايت شدت. شدند
  .شدت انتخاب و براي نقاط مورد نظر برآورد شدند

  

     
 .توزيع پارامترهاي جنبش زمين در مقايسه با توزيع لگاريتمي آنها:  ٢شكل

  
  برآورد روابط تبديلي - ٣
) PGM( لرزه براي پارامترهاي ثبت شده در زمين ١٠بناي و لگاريتم م (MMI)هاي شدت  با فرض مدل خطي بين داده   

، ضرائب اين معادالت بر مبناي تئوري شرح داده شده در بخش پيشين، براي شتاب و سرعت محاسه )٢(و) ١( بصورت معادله
  .ليست شده است) ١(جدول شده و در 

  
)١                                                               (                                                        logMMI a b PGM   
 
)٢                                                                                                         (   log /PGM MMI a b  



 هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران                               ١٣٩٧ارديبهشت ماه  ٢٠لغايت  ١٨                                                                                       ٢٣٣

و شدت بر اساس معادالت ارائه  نيجنبش زم يپارامترها اريعرض از مبدا، انحراف مع ب،يشامل ش(مدل  يپارامترها ريمقاد   
استفاده شده  هاي مدل برازش شده به همراه داده) ٢(در شكل . اند مطالعه بدست آمده نيا نيشيشده در فصل دوم و بخش پ

 ١ ه،يثان ٣/٠ يفيشتاب ط ريمقاد و نيحداكثر سرعت زم ن،يشتاب زم حداكثرشامل  نيمختلف جنبش زم يپارامترها يبرا
در . باشندمي هيماندباق ريدر مقاد يپراكندگ زانيم انگريب زين اريانحراف مع ريمقاد. نشان داده شده است هيثان ٣و  هيثان

باشد، بطور ) جهت تست روابط(هاي ساختگي صورتيكه اين مقادير كمتر از مقدار بدست آمده براي انحراف معيار ناشي از داده
  .است به عنوان انحراف معيار انتخاب شده كارانه، مقدار خطاي بيشترمحافظه

  
  شتاب -پارامترهاي بدست آمده از برازش شدت :١جدول

σMMI σPGM σb b σa a PGM 
0.707 0.308 0.0263 3.322 0.0430 -0.399 PGA 
0.681 0.307 0.0259 2.935 0.0156 3.596 PGV 

  
مانده عبارت  در اين مطالعه، مقادير باقي. شود مانده ناشي از مقدار تخميني و واقعي، پرداخته مي در ابتدا به بررسي مقادير باقي

با توجه به تعريف فوق . ه و پارامترهاي تخميني توسط هر يك از روابط ارائه شدهاست از اختالف بين پارامترهاي ثبت شد
  .توان از رابطه زير محاسبه نمود مانده براي هر يك از روابط انتخابي را مي مقادير باقي

  
)٣                                                                                               (                    log logabs preR abs y y  

  
  .باشد مقدار باقي مانده مي Rپارامتر تخمين زده شده توسط رابطه تبديلي و  prey ارامتر ثبت شده،پ absy كه در رابطه فوق

 
  برآورد شده يها مدل شيآزما- ٤
مانده بايستي به صورت  خواني خوبي با مقادير مشاهده شده داشته باشد، مقادير باقي كه يك رابطه تبديلي هم  مانيدر واقع ز  

بايست توزيع نرمال لگاريتمي  فرض بر آن است كه پارامترهاي حركت زمين مي. تصادفي حول محور صفر توزيع شده باشند
  .بايست توزيع نرمال داشته باشند قادير باقي مانده ميم) ٣( رو با توجه به معادله داشته باشند، از اين

 
  

        
 –مدل شدت  c)حداكثر سرعت زمين  -مدل شدت b)مدل شدت حداكثر شتاب زمين  a)شتاب  -هاي شدتمدل برازش شده به داده ):٢(شكل 

  ثانيه ٣في براي شتاب طي -مدل شدت e)ثانيه  ١شتاب طيفي براي  - مدل شدت d)ثانيه  ٣/٠شتاب طيفي براي 



 ٢٣٤                                                                                                                                              شتاب براي محدوده ايران - برآورد رابطه تبديلي شدت

      
منحني ضخيم تيره در اين شكل بيانگر تابع چگالي احتماالتي . هاي تبديلي مانده هر يك از مدل هاي مربوط به مقادير باقي هيستوگرام ):٣(شكل 

  .مقادير ميانگين و انحراف معيار نيز بر روي شكل مشخص شده اند. باشد مربوط به توزيع نرمال استاندارد مي

 
هدف از ترسيم اين . باشد مانده مي هاي مربوط به مقادير باقي آخرين روش گرافيكي بكار گرفته شده، ترسيم هيستوگرام   

يك هيستوگرام به صورت . باشد هاي انتخابي مي مانده هر يك از مدل هاي اصلي توزيع مقادير باقي بندي ويژگي نمودارها جمع
ها و نيز پديده چولگي در توزيع  تواند نحوه توزيع داده گين، انحراف از معيار بوده و ميدهنده مقادير ميانه، ميان گرافيكي نشان

  .آنها را نشان دهد
ا نشان داده شده است، كه سازگاري مناسبي ب) (شكل ها براي هر پنج مدل در توزيع نرمال مورد انتظار و توزيع باقي مانده  

  .باشد كه تأييد كننده آن استدهد و تقريباً مقدار ميانگين نيز برابر با صفر ميتوزيع مورد انتظار نشان مي
  
  گيري نتيجه -٥
 -شتاب و شدت -اي، روابط شدتهاي ثبت شده دستگاهي و شدت مشاهدهدر اين  مطالعه، با استفاده از برازش بين داده   

هاي بازديد ها با استفاده از گزارشعمده اين داده. هاي مختلفي استفاده گرديد، از دادهجهت برآورد شدت. سرعت ارائه شد
ركز تحقيقات راه، مسكن و شناسي ايران، مها كه توسط مراكز گوناگون از جمله سازمان زمين لرزه محلي پس از زمين

  .تهيه گرديده است پژوهشگاه زلزله و شهرسازي و 
هاي لرزش تري را در هنگام توليد نقشه توان تخمين مناسبهاي ايران هستند، ميوابط كه سازگار با دادهبا استفاده از اين ر   

اي به توان هم از روي شدت مشاهده، استفاده شده است، ميORاز آنجا كه برآورد اين روابط از الگوريتم متعامد، . ارائه نمود
توان يافت و هم بطور معكوس، از روي شدت يا شتاب ثبت شده ميشتاب يا سرعت موردنظر براي يك مختصات خاص دست 

  .شدت مورد انتظار را حدس زد
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